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বিতমোরন ককোতভি-১৯ এর ফর তবশ্বব্যোপী স্বোস্থ্য ব্যবস্থ্োর ওপর প্রভোব পরেরে। মোরজর তবতভন্ন কেরে কম তচোঞ্চল্য 

স্থ্তবর ও ো  র্ তননতিক মন্দো, কবকোরত্ব কদখো তদর রে। মোনু জোরননো এআ মোমোতর ম্পূর্ ত তন ন্ত্ররর্ অরি অরও কিতদন 

োগরব। িরব ভযোকতন তনরি রব এবং স্বোস্থ্যতবতে কমরন চরি রব;কযমন- বোরবোর োি কেো োর ভযো গরে তুরি 

রব,বোতের বোআরর কগর োব তেতর্ক মোস্ক ব্যবোর কররি রব এবং যিদূর ম্ভব জনমোগমস্থ্ এতের  চরি রব। িরব 

বিতমোরন তবশ্বজুরে বরচর  বরেো ঘোিক ব্যোতে রে হৃদররোগ। এআ করোরগ প্রতিবের তবরশ্ব ১ ককোটি ৮৬ রের কবতল মোনু 

মৃতুযবরর্ করর। ককোতভি-১৯ এর ফর মগ্র তবরশ্ব মৃতুযবরর্কোরীর ংখ্যো ৪৬,৬৬,৩৩৪ (১৭  করেম্বর ২০২১ পয তন্ত)। 

অমোরদর কদরলও প্রতিবের প্রো  কপৌরন দুআ ে মোনু হৃদররোরগ মোরো যোন, যো কদরলর কমোট মৃতুযর ৩০ ভোগ। এআ 

হৃদররোগীরদর বরেো একটি ংল কোমৃতুযর তলকোর ন, যো অমরো চোআর রজআ প্রতিররোে কররি পোতর। অমোরদর মরন 

রোখো দরকোর, হৃদররোরগর মরিো কয ককোকনো ংক্রোমক করোরগর তচতকৎোর চোআরি িো প্রতিররোে করো কবতল গুরুত্বপূর্ ত। কোরর্, 

একবোর ককউ এআ করোরগ অক্রোন্ত র তিতন অর পুররোপুতর সুস্থ্িো োভ কররি পোররন নো। িোেোেো িোরদর করোগ প্রতিররোে েমিো 

করম যোও ো  ন্যোন্য করোরগর অক্রোন্ত ও োর ঝুঁতক কবরে যো । 

তবতভন্ন গরবর্ো  কদখো কগরে, বিতমোন ববতশ্বক মোমোতর ককোতভরির এআ মর  কযব কররোনো করোগীর হৃদররোগ, 

শ্বোিরন্ত্রর করোগ, কযোন্সোররর মরিো ন্য সুখ রর রে, কররোনো  িোরদর মৃতুয ও জটিিো বৃতির অলঙ্কো কবতল। িোআ কররোনোর 

মরিো এেররনর ংক্রোমক করোরগর তবরুরি টিরক র্োকরি র অমোরদর ংক্রোমক করোগ প্রতিররোরে কজোর তদরি রব। 

ককোতভিকোর কদখো যোরে, তবতভন্ন ংক্রোমক করোরগ অক্রোন্তরো একোতেক ঝুঁতকর মুরখ রর রে। একতদরক িোরদর কররোনো  

অক্রোন্ত র জটিিো বৃতির অলঙ্কো কবতল। ন্যতদরক রনরক কররোনো ংক্রমর্ এেোরি তগর  তন তমি তচতকৎোরবো তনরি 

োপোিোরর মরিো জনোকীর্ ত এোকো  কযরি পোররেন নো। িোআ বিতমোন মর  এব করোগীরদর ব্যোপোরর অমোরদর এখনআ 

রচিন ও ো জরুতর। এজন্য এবের তবশ্বজুরে তবশ্ব োট ত তদবরর প্রতিপোয রোখো র রে `Use heart to connect your 

heart’ যোর বোংো করো র রে, ‘হৃদ  তদর  হৃদর র যত্ন তনন’। 

এবের তবশ্ব োর্ট তদবর হৃদররোগ প্রতিররোরে স্বোস্থ্যিি জীবনযোপরনর পোলপোতল অধুতনক প্রমৄতি ব্যবোরর কজোর 

কদও ো র রে। উদোরর্ তররব বো যো , ককোতভি মোমোতরর কোররর্ রনরকআ বোআরর াঁটরি কযরি পোররেন নো। িোরো চোআর 

ঘরর বর োকো ব্যো োম কররি পোররন। এরেরে নোআরন নোনোরকম ব্যো োরমর তভতির ো রর রে, যো রজআ নুরর্ করো 

কযরি পোরর। অজকো রিচোপ ও োট ততবট পতরমোরপ েম স্মোট তও োচ বোজোরর পোও ো যো । এমন স্মোট তও োচ ব্যবোররর ফর 

করোগীরো বম  িোরদর লরীররর বস্থ্ো ম্পরকত রচিন র্োকরি পোররবন। িোেোেো স্মোট তরফোরন রনক রকম যোপ ব্যবোর 

করো যো , যোর মোধ্যরম করোগীরো রোতর তভতির ো করর মোধ্যরম তচতকৎরকর পরোমল ত গ্রর্ কররি পোররন।ও োর্ল্ত োট ত 

কফিোররলরনর মরি,তবরশ্বর রে তক জনরগোষ্ঠী এখরনো আন্টোররনট সুতবেোর বোআরর রর রেন। এর ফর িোরো হৃদররোগ প্রতিররোে, 

তনর্ ত  ও তচতকৎোর কোরজ তিতজটো প্রমৄতি ব্যবোকরর সুরযোগ কর্রক বতঞ্চি। এমন সুতবেোবতঞ্চি হৃদররোগীরদর ঝুঁতক কবতল। 

পরতদরক, যোরো এব তিতজটো টুরর সুতবেো তনরি পোররন িোরো রনকটো তনরোপদ।অধুতনক কযোগোরযোগ প্রমৄতি ব্যবোর করর 

হৃদররোগীরো িোরদর পতরবোর, বন্ধুবোন্ধব, তচতকৎক ও কবোপ্রদোনকোরীরদর োরর্ মৄি র্োকরি পোররন। অমোরদর কদরল তবপু 

ংখ্যক মোনু কমোবোআর আন্টোররনট ব্যবোর কররন। বিতমোন রকোররর তিতজটো বোংোরদল তবতনম তোরর্র ংল তররব 

কদলজুরে আন্টোররনরটর ব্যবোর রনক কবরেরে, যো অমোরদর বদনতন্দন জীবনরক জ করররে। তবরল করর কররোনো মোমোতরর 

এআ মর  তচতকৎোরেরে কটতরমতিতন কবোর প্রোর ঘরটরে।স্বোস্থ্য তেদপ্তররর কররোনো কল্পোআন করোগীরদর মোরে ব্যোপক 

োেো কফররে। একআভোরব হৃদররোরগর মরিো ংক্রোমক করোগগুরোর জন্যও একটি কল্পোআন করো কযরি পোরর, কযখোরন করোরগর 

ের্, তচতকৎো, তন ন্ত্রর্ ও প্রতিররোে ম্পরকত তবতভন্ন িথ্য কপরি পোররন। 

হৃদররোরগর তপেরন নোনো কোরর্ রর রে স্বোস্থ্যকর খোবোর গ্রর্, লোকবতজ ও ফমূ নো খোও ো, ফোর্স্ত ফুি, চতব ত জোিী  তজতন 

কবতল খোও ো, কোত ক পতরশ্রম নো করো,িোমোক ব্যবোর, িো োরবটি, উচ্চ রিচোপ, তিতরি বর্ ও ট্রোন্সফযোট গ্রর্, সূ্থ্িো, 



বোয়ুদূর্ আিযোতদ। িোআ এব করোগ প্রতিররোে রকোররর একোর পরে  তন ন্ত্রর্ ও তচতকৎো করো ম্ভব নো। হৃদররোগ প্রতিররোরে 

অমোরদর তিতি উরযোগ তনরি রব। রকোররর ো ক লতি তররব ন্যোলনো োট ত ফোউরেলন ব বোংোরদল দীঘ ততদন েরর 

কদরল হৃদররোগ প্রতিররোরে কোজ করর অরে।  

হৃদররোগ প্রতিররোেমূক কোরজর ংল তররব ন্যোলনো োট ত ফোউরেলন ব বোংোরদল, স্বোস্থ্য মন্ত্রর্ো  ও স্বোস্থ্য 

তেদপ্তররর ংক্রোমক করোগ তন ন্ত্রর্ কম তসূতচ-এনততিত’র োরর্ Resolve to Save Lives, USA এর রোরযোতগিো  

তরট তবভোগ এবং তকরলোরগঞ্জ ও জোমোপুর কজোর ৫৪টি উপরজো  উচ্চ রিচোপ তন ন্ত্রকর্ কোজ কররে। এব উপরজো 

স্বোস্থ্যরকরের এনততি কন তোরর উচ্চ রিচোপ অক্রোন্ত করোগী লনোিকরর্, তনবন্ধন ও ফরোঅপ করো  । পোলোপোতল িোরদর 

রকোর কর্রক তবনোমূরল্য ওষুেও রবরো করো  । এআ কম তসূতচর ফর উপরজো োপোিোর তনবতন্ধি করোগীরদর মরধ্য উচ্চ 

রিচোপ তন ন্ত্রকর্র োর রনক কবরেরে।মূি মুতজবলিব ত উপরেয এনততিত কদলজুরে ২০০ এনততি কন তোর স্থ্োপরনর কয 

পতরকল্পনো তনর রে িোর োরর্ তম কররখআ এআ কম তসূতচ বোস্তবো ন করো রে।  

ন্যোলনো োট ত ফোউরেলন ব বোংোরদল হৃদররোরগর ন্যিম প্রেোন ঝুঁতক িোমোরকর ব্যবোর হ্রোর স্বোস্থ্য ও পতরবোর কল্যোর্ 

মন্ত্রর্োর র োরর্ দীঘ ততদন েরর কোজ কররে। তবতভন্ন মর  িোমোক পরের ওপর স্বোস্থ্য উন্ন ন োরচোজত নীতিমোো প্রর্ ন, 

িোমোকমুি স্বোস্থ্যরবো ককে বোস্তবো ন তনরদ ততলকো প্রর্ ন আিযোতদ কোরজ মন্ত্রর্ো রক রযোতগিো প্রদোন করো র রে। পোলোপোতল 

এআ তবর  রকোররর উচ্চ পয তোর  তন তমি যোিরভোরকতও করো র রে।  

িোমোক তন ন্ত্ররর্ বিতমোন রকোর যরর্ষ্ট অন্ততরক। তবরশ্ব প্রর্ম ককোরনো রোষ্ট্রনো ক তররব প্রেোনমন্ত্রী কলখ োতনো 

২০৪০ োরর মরধ্য বোংোরদলরক িোমোকমুি করোর কঘোর্ো তদর রেন, যো তবশ্বজুরে প্রলংতি র রে। এআ কঘোর্ো বোস্তবো রন 

িোমোক তন ন্ত্রর্ অআনরক তবশ্ব স্বোস্থ্য ংস্থ্োর কেমও োকত কনরভনলন ন কটোব্যোরকো কররো এফতটিত’র োরর্ োমঞ্জস্যপূর্ ত 

করোর তনরদ তলও তদর রেন তিতন। িোর কআ তনরদ তলনো বোস্তবো রনর জন্যস্বোস্থ্য মন্ত্রর্ো  ম্প্রতি িোমোক তন ন্ত্রর্ অআন লতিলোী 

কররি উরযোগ তনর রে। বিতমোন িোমোক তন ন্ত্রর্ অআনরক লতিলোী কররি তকছুরেরে ংরলোেন দরকোর িোর মরধ্য রর রে: 

বেররনর গর্পতরবর্ ও পোবতক কের িোমোক ব্যবোর লিভোগ তনতি করো, কদোকোরন িোমোকজোি দ্রব্য প্রদল তন তনতি করো, 

িোমোক ককোম্পোতনর তএঅর তনতি করো, আ-তগোররট অমদোতন, উৎপোদন, তবতক্র ও ব্যবোর তনতি করো, িোমোকজোি দ্ররব্যর 

কমোেরক মুতদ্রি তচে স্বোস্থ্য িকতবোিতোর অকোর বৃতি করো এবং িোমোক দ্ররব্যর খুচরো তবতক্র তনতি করো। এআ ংরলোেনীগুরো 

অনো কগর িোমোক তন ন্ত্রর্ অআনটি অররো কোয তকরভোরব িোমোক তন ন্ত্ররর্ ভূতমকো রোখরি পোররব, যোর ফর কদরল ংক্রোমক 

করোরগর প্ররকোপ রনকোংরল প্রতিররোে করো যোরব। 

প্রতক্র োজোি খোবোরর বর্ ও ট্রোন্সফযোট তন ন্ত্ররর্ লতিলোী নীতি প্রর্ ন ও কম তসূতচ গ্রর্ করো িযন্ত জরুতর। বিতমোন 

রকোর আরিোমরধ্যআ ‘খোরয ট্রোন্সফযোট এতি তন ন্ত্রর্ প্রতবেোনমোো, ২০২১’ প্রর্ রনর খেো চূেোন্ত করররে।অলো করো যোরে, এটো 

তিদ্রুি চূেোন্ত করো রব। খোবোরর বর্ তন ন্ত্ররর্ও এমন তবেোন করো উতচৎ। 

হৃদররোগ প্রতিররোরে রকোররর নোনো উরযোরগর পোলোপোতল ব্যতিগি পয তোর ও রচিনিো বোেোরি রব। তবরল করর 

স্বোস্থ্যিি খোবোর খোও ো, িোমোক কর্রক দূরর র্োকো, জদ তো, োদো পোিো নো খোও ো এবং তন তমি লরীরচচ তো করো িযন্ত জরুতর। 

কআ োরর্ তন তমি িো োরবটি ও রিচোপ পতরমোপ কররি রব। িো োরবটি ও উচ্চ রিচোরপর করোগীরদর তন তমি ওষুে কবন 

করর কযরি রব। বোংোরদল রকোররর িথ্য ও ম্প্রচোর মন্ত্রর্ো  এব কেরে জনরচিনিো বৃতি কররি নোনোমুখী উরযোগ গ্রর্ 

কররে। কটততভলন, পতেকোর পোলোপোতল জনরচিনিো বিতররি ববতশ্বক চচ তো নুোরর বোংোরদরল োমোতজক কযোগোরযোগ 

মোধ্যমরক  এরেরে কোরজ োগোরনো যো । 

হৃদররোগ প্রতিররোরের পোলোপোতল তচতকৎোরবোর তবস্তোররও নোনোমুখী উরযোগ কনও ো িযন্ত জরুতর। তৃর্মূ পয তোর  

হৃদররোরগর তচতকৎো জভয করর তুরি রব। তবশ্ব স্বোস্থ্য ংস্থ্োর তররব, বোংোরদরল তচতকৎো ব্যর র প্রো  ৭৪ লিোংলআ 

করোগীরক বন কররি  । িোআ হৃদররোরগর মরিো ব্য বহু করোরগর তচতকৎো কররি তগর  বহু মোনুরক প্রতিবের দোতরদ্রযীমোর 

নীরচ চর কযরি রে। রনরক রর্ তর ভোরব পয তোপ্ত তচতকৎোরবো কর্রকও বতঞ্চি রেন। এআ মস্যো মোেোরন ব তজনীন 

স্বোস্থ্য বীমো বো আউতনভো তো কর্ কোভোররজ চোলু করো জরুতর।  



এভোরব রোষ্ট্রী , োমোতজক ও ব্যতিগি তিতি উরযোগ কনও োর মোধ্যরমআ অমরো হৃদররোগ বেররনর 

ংক্রোমক করোগ প্রতিররোে ও তন ন্ত্রর্ কররি েম রবো। মরন রোখরি রব, সুস্থ্ব জোতি েোেো কদরলর কোতিি উন্ন ন 

ম্ভব ন । িোআ স্বোস্থ্য সুরেো  অমোরদর বরচর  কবতল গুরুত্ব তদরি রব। 

# 

কখকঃ জোিী  ধ্যোপক প্রতিষ্ঠোিো ও ভোপতি, ন্যোলনো োট ত ফোউরেলন ব বোংোরদল 
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